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Øyene

Med grønn omsorg
for et bedre liv
Det er god terapi i grønn
omsorg.
To dager i uken kan fem Tjøme-kvinner møtes hos Gerdelin Bodvin i Sandsveien på Brøtsø.
Det har Tjøme-kvinner gjort siden februar i fjor. Da overtok Gerdelin Bodvin
kommunens tilbud om grønn omsorg i
et vikariat for Marianne Leisner, som
dro til Bygdøy kongsgård for å utvikle et
senter for urbant landbruk. Da hadde
agronomen Leisner fra Tjøme allerede
arbeidet med grønn omsorg hjemme på
Ødekjære i nærmere ti år.
Marianne Leisner har studert trädgårdsterapi ved Universitetet i Lund, og
grønn omsorg er en oversettelse av det
internasjonale begrepet «green care».
Etter hvert fant tilbudet sin egen form
på Tjøme.
Gerdelin Bodvin sier at filosofien bak
er gammel og er begrunnet i at naturen
har en vidunderlig, helbredende virkning på oss.
Deltakerne i grønn omsorg er henvist
av kommunens psykiatritjeneste, og
som regel er det personer som av forskjellige grunner trenger en periode
med skjermet og stimulerende aktivitet.
Da Gerdelin Bodvin fikk tilbudet om å
arbeide med grønn omsorg, passet det
midt i blinken.
Hun er utdannet sosionom med tilleggsutdannelse innen psykiatri. Dessuten har hun arbeidet på sosialkontoret
både på Tjøme og i Sem, samt på flere
institusjoner, før hun avsluttet yrkeslivet med 13 år ved psykiatrisk avdeling
på Sentralsykehuset i Vestfold. Der arbeidet hun hovedsakelig med behandling i grupper.
Og kvinnene som kommer til grønn
omsorg er nettopp en gruppe, hvor alle
samarbeider, gjør erfaringer sammen og
er viktige for hverandre.

høste. Det får de bearbeide før de lager
noe godt av det som de spiser til lunsj,
eller tar det med hjem. I tillegg har de
noe å fortelle fra dagens arbeid.
– Det er morsomt å oppleve gleden og
forventningen, sier Gerdelin Bodvin,
som ser at deltakerne setter stor pris på å
være sammen, lage måltider sammen
og erfare at suppen ikke må komme fra
en pose. Den kan lages av grønnsaker de
har drevet fram selv.
De liker å lære. De spør om alt som har
med vekstenes vei fra jord til bord å gjøre. Ikke alle har erfaring med akkurat
det.
– Så godt det er å komme ut, og så godt
det var å spa i dag. Dette trengte jeg, er
vanlige uttalelser fra deltakerne i grønn
omsorg, får vi høre.
Deltakerne har kanskje aldri tatt i en
spade, satt et frø i jorden, eller hatt en
plante inne. Da er det viktig å få med seg
noe hjem som de har laget og vært med
på, som planter, kranser og kaker, syltetøy og urtesalt.
– Alle er ikke i så god form når de kommer, men etter hvert øker både kondisjon og arbeidslyst. Turene rundt på øya
bidrar også til kondisjonen. Vi har ofte
saks med oss og tar med oss grener og
vekster hjem til spiring eller foredling,
sier lederen for det grønne samværet.
Hun legger vekt på at her er det ingenting som haster. Deltakerne kan følge eget tempo og egen dagsform, og de
kan føle seg trygg på at dette er et tilbud
de kan ha en stund. Det stimulerer til arbeidslyst.
– Det finnes behandlingstilbud med
mye snakking. Her er det først og fremst

handling og det å være i naturen. Selvsagt snakker vi sammen, og det er hyggelig, men det er ikke det viktigste. Det
dreier seg om å gjøre noe alene, eller i
fellesskap, og å sanse, oppleve og nyte
naturen og følge kretsløpet, sier Gerdelin Bodvin.
Hun opplever at deltakere er stolte
over å få være med, og at de er glad for å
komme hit. Hun synes det er morsomt
og givende å være sammen med deltakerne og lærer masse av dem.
Det er tette bånd mellom det hun gjør
nå og det hun gjorde i sine mange år som
terapeut. Men hun går ikke ned i deltakernes bakgrunn og problemer.

kerne med barn og eventuelle barnebarn til et lite juleverksted. Noe tilsvarende gjorde hun også før sommeren.
Ellers er dette et lukket forum. Alle undertegner på evig taushetsplikt og skal
ikke snakke om hvem de er sammen
med på gruppen. Derfor får Øyene heller
ikke treffe noen av deltakerne.
Gruppen får også trening i andre aktiviteter enn det som har med grønnsaker
og andre vekster å gjøre. Som for eksempel å ringe legen for å flytte en legetime.
Ofte får de støtte i gruppen for å løse
hverdagens små og store problemer.
Mange får nye erfaringer som også gjør
verden lettere i andre sammenhenger.

– Grønn omsorg kan være et springbrett ut i jobb og senere skole eller studier. For andre betyr det først og fremst
samvær, tilhørighet og det å ha noe å gå
til. Det bidrar til å minske isolasjon og få
kontakt med livet gjennom naturen. Her
er jeg ikke terapeut, selv om dette også
er en form for terapi.
Bodvin synes det er fantastisk hva
Marianne Leisner har fått til.
– Og det er gledelig for meg å få fortsette på andre året. Det vi gjør, gir deltakerne en oppkvikker i hverdagen og kan
hindre reinnleggelser. Og så er tilbudet
befriende enkelt og ubyråkratisk, sier
Gerdelin Bodvin, som synes det er flott
at en nokså liten kommune som Tjøme
har et slikt tilbud.
Hun synes hun får god støtte og har
god kontakt med medarbeiderne i psykiatritjenesten. De er positive, velvillige
og glad for at tilbudet finnes.

– Det de gir hverandre i gruppen, er noe
av det viktigste. Måten de lytter til hverandre, og respekten de har for hverandre, er fin å oppleve, sier den grønne terapeuten på Brøtsø.
Gerdelin Bodvin fylte nylig 70 og håper hun får fortsette med det meningsfylte arbeidet i grønn omsorg. Men det
er bare to dager i uken. Det betyr at hun
har tid til andre sysler.
– I min livssituasjon har eksistensielle
spørsmål fått forsterket betydning, sier
hun og forteller at hun utøver chi gong,
og at hun gjerne vil lære yoga og meditasjon ordentlig. Dessuten har hun fått tid
til å bade i sjøen hver dag fra mars til oktober. Det gjør godt.

Før jul inviterte hun en lørdag delta-

Dessuten har Bodvin hageglede.
Hun har alltid søkt mot det som har med
hage å gjøre.
Da hun kom til Tjøme i 1978, oppsøkte
hun botanikeren Svanaug Fjellberg.
Hun var en viden kjent plantesamler og
gartner, hadde en usedvanlig spennende og innholdsrik urtehage og var en
stor inspirator.

Brøtslingen Bodvin gleder seg over
det rike kulturlivet på øyene. Og så ble
hun mormor i fjor. Det er ubeskrivelig
hyggelig.
Hun vil gjerne ha nevnt at uten mannen, Finn-Henrik, ville hun ikke bodd
på Tjøme, hun hadde ikke hatt det sjarmerende lille huset vegg i vegg med atelieret, og hun ville ikke hatt verkstedet
der hun og deltakerne i grønn omsorg
driver fram stiklinger. Ikke ville hun hatt
hagen heller. Den har drivhus og et inngjerdet område som sikrer at rådyrene
ikke forsyner seg med vekstene, som
deltakerne i grønn omsorg møysommelig, og med stor glede, driver fram.
For den som måtte lure; hun har alltid
kalt seg og blitt kalt Gerdelin. Men
egentlig er hun døpt Gerd Elin. Det var
bare så brysomt å skifte navn.

Gerdelin Bodvin fikk dessuten god
støtte av sin mann, billedhuggeren
Finn-Henrik Bodvin (1928–2002), og
sammen med gartner Per Gjertsen og filosof Tore Frost dyrket de poteter, gulrøtter, mais, sukkererter og andre vekster. Det var så mye å gjøre at det av og til
ble nattarbeid.
Nå kommer kvinner med behov for
grønn omsorg til den hyggelige eiendommen Gerdelin og Finn-Henrik Bodvin utviklet sammen.
Gerdelin Bodvin er opptatt av at
kvinnene verken kalles pasienter eller
brukere. De er deltakere. Og som deltakerne får de følge frøet fra det blir satt i
jorden til det blir stikling og så hele veien til plante eller grønnsak som de kan

Gerdelin Bodvin har fulgt Kunstforeningen Verdens Ende siden starten.
Hennes mann tok i sin tid initiativet til
foreningen, hvor hun har vært svært aktiv og hatt alle verv. Nå er hun medlem
av valgkomiteen, og så blir hun sikkert
involvert i det forestående 30-årsjubileet. Det er ikke for ingenting hun er æresmedlem.
Hun har også fått Tjøme kommunes
kulturpris for sitt arbeid med hjertebarnet, en kunstskole for barn, som hun ledet i 14 år. Hun er litt lei seg for at kommunen ikke ville fortsette med det tilbudet til den oppvoksende slekt i kunstforeningens lokaler.

SVEN OTTO RØMCKE

KOMPONISTEN: Gerdelin Bodvin med gipsoriginalen til mannens byste av komponist
Arne Nordheim. Selve bronsebysten står i Bølgen kulturhus i Larvik, som er Nordheims
fødeby.
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GRØNNE OMGIVELSER: Gerdelin Bodvin foran veksthuset, som hun har fått av sin far, og innhegningen som er bygget av deltakere fra Tjøme kommunes arbeids- og aktivitetssenter. Det er
også et tiltak for personer som trenger litt hjelp på veien.
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